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Dobrý deň,

Hľadáte spôsob ako účinne a 
účelne podporovať rozhodovanie 
vo Vašej spoločnosti?

Radi by sme Vám predstavili náš 
systém Business Intelligence 
MAGIC.

Dôveru v IS MAGIC našli:



Obsah dokumentu - obchod

a. Predaj

 Ročný obrat za obchodné strediská

 Ročné a mesačné obraty za sprostredkovateľov

 Ročné a mesačné obraty za odberateľov

 TOP 10 odberatelia

 Mesačné obraty za skupiny

 Mesačné obraty za podskupiny

 Mesačné obraty za špecifikácie

 Trend vývoja obratu a marže

 Mesačné obraty za skladové karty

 TOP 10 skladové karty

b. Akcie

 Obraty za akcie v jednotlivých rokoch a mesiacoch

 Akcie za oberateľov

 Akcie za skupiny

 TOP 10 akcii

c. Predaj za kategórie odberateľov

 Ročné obraty za kategórie odberateľov

 Mesačné obraty za kategórie odberateľov

 Mesačné obraty sprostredkovateľov  za kategórie odberateľov

 Mesačné obraty za skupiny, podskupiny,  špecifikácie a kategórie odberateľov

 Mesačný vývoj za kategórie odberateľov

 Mesačné obraty za skladové karty a kategórie odberateľov

d. Porovnanie období

 Porovnanie mesačných obratov za odberateľov

 Porovnanie mesačných obratov za sprostredkovateľov

 Porovnanie mesačných obratov za skupiny

e. Prijaté objednávky a predaj

 Prijaté objednávky a predaj po rokoch a mesiacoch

 Prijaté objednávky a predaj za obchodné strediská

 Prijaté objednávky a predaj za skupiny, podskupiny a špecifikácie

 Prijaté objednávky a predaj za skladové karty

 Prijaté objednávky a predaj za odberateľov

 Prijaté objednávky a predaj za sprostredkovateľov

 Prijaté objednávky a predaj za zákazky

f. Nákup

 Ročné a mesačné nákupy za obchodné strediská

 Mesačné nákupy za dodávateľov

 Mesačné nákupy za skupiny, podskupiny a špecifikácie

 Mesačné nákupy za skladové karty

BUSINESS INTELLIGENCE (BI) MAGIC - Obchod

Štatistiky BI pre obchod sú rozdelené do niekoľkých úloh.  Každá úloha obsahuje niekoľko 
zošitov, ktoré sú zamerané na konkrétne prehľady o predaji  a nákupe za obchodné strediská, 
odberateľov, za kategórie odberateľov ,obchodníkov, za  skupiny, podskupiny,  špecifikácie,   
skladové karty,  vyhodnotenie a sledovanie akcii na skupiny, podskupiny a skladové karty. 

Štatistiky zobrazujú rozdiely medzi prijatými objednávkami a predajom . Porovnávajú obrat za 
odberateľov, sprostredkovateľov a produktové skupiny za dve voliteľné obdobia



a. Predaj

 Ročné a mesačné obraty a obchodná marža jednotlivých obchodných stredísk so 
zobrazením percentuálneho pomeru obratu obchodných stredísk .

 Zobrazenie  priemerných ročných a mesačných obratov za zvolený rok a obchodné 
strediska

 Ročné a mesačné obraty a obchodná marža jednotlivých sprostredkovateľov  so 
zobrazením percentuálneho pomeru obratu sprostredkovateľov.

 Zobrazenie  priemerných ročných a mesačných obratov za zvolené obdobie a 
sprostredkovateľa



 Ročné a mesačné obraty a obchodná marža odberateľov  so zobrazením TOP 10 odberateľov z 
hľadiska obratu

 Zobrazenie  priemerných mesačných obratov za zvolené obdobie a odberateľa
 Zobrazenie obratov za skupiny po jednotlivých odberateľov

 Zobrazenie obratov a obchodnej marže  TOP 10 odberateľov 
 Zobrazenie  percentuálneho pomeru obratu TOP 10 odberateľov

 Zobrazenie obratov a obchodnej marže  za jednotlivé skupiny skladových kariet 
 Zobrazenie mesačných obratov za skupiny s priemerným mesačným obratom
 Zobrazenie obratu a percentuálnej obchodnej marže za skupiny



 Zobrazenie obratov a obchodnej marže  za jednotlivé podskupiny skladových kariet 
 Zobrazenie mesačných obratov za podskupiny s priemerným mesačným obratom
 Zobrazenie obratu a percentuálnej obchodnej marže za podskupiny

 Zobrazenie obratov a obchodnej marže za jednotlivé špecifikácie skladových kariet 
 Zobrazenie mesačných obratov za špecifikácie s priemerným mesačným obratom
 Zobrazenie  mesačnej percentuálnej obchodnej marže za špecifikácie

 Zobrazenie  mesačného vývoja obratu,  obchodnej marže a obchodnej marže v %   



 Zobrazenie predaného množstva, obrat, maržu a maržu v% za skladové karty
 Zobrazenie  mesačného vývoja obratu,  predaného množstva  a obchodnej marže v %   za skladové 

karty

 Zobrazenie predaného množstva, obrat, maržu a maržu v%  za skupiny s detailným zobrazením 
podskupín a skladových kariet

 Zobrazenie  mesačného vývoja obratu  a predaného množstva so zobrazením priemerných 
mesačných hodnôt

 Zobrazenie TOP 10 skladových kariet z hľadiska predaného množstva, obratu alebo obchodnej marže 
s mesačným zobrazením predaného množstva a obratu



b. Akcie

Štatistiky BI sa dajú veľmi dobre využiť na sledovanie akcii. Prehĺadným 
spôsobom BI  zobrazuje jednotlivé akcie, ktorí odberatelia nakúpili produkty v 
akcii, aké množstvá produktov boli predané, aký obrat  a marža boli dosiahnuté 
za akciu.

 Zobrazuje zoznam akcii v jednotlivých rokoch s mesačným obratom a so zoznamom 
produktov, ktoré boli predané v akcii

 Zobrazenie zoznamu akcii s predanými produktami a odberateľmi
 Zobrazenie TOP 10 odberateľov za každú akciu



 Zobrazenie jednotlivých akcii v produktových skupinách s mesačným zobrazením obratu a marže

 TOP 10 akcii z hľadiska predaného množstva, obratu alebo marže



c. Predaj za kategórie odberateľov

Každý odberateľ môže byť zaradený do niekoľkých kategórii. Štatistiky BI 
zobrazujú obraty za jednotlivé kategórie, s podrobným rozpisom za každého 
odberateľa a predaný produkt. 

 Zobrazenie ročných a mesačných obratov za kategórie s výpočtom priemerných ročných a 
mesačných obratov

 Zobrazenie percentuálneho podielu obratu jednotlivých kategórii odberatelov

 Zobrazenie mesačných obratov za kategóriu odberateľov s priemernými mesačnými 
obratmi

 Zobrazenie jednotlivých odberateľov z kategórie, ich dosiahnutý obrat a marža s rozpisom 
produktových skupín, ktoré zakúpili



 Zobrazenie ročných a mesačných odberateľov za kategórie odberateľov a sprostredkovateľov

 Zobrazenie mesačných obratov a marže za produktové skupiny, podskupiny, špecifikácie  a 
kategórie odberateľov, zobrazenie priemerných mesačných obratov a marže

 Zobrazenie vývoja obratu, marže a marže v % za jednotlivé kategórie odberateľov



d. Porovnanie období

Štatistika porovnáva zvolené obdobie s obdobím v minulom roku za odberateľov, 
sprostredkovateľov a produktové skupiny.

 Porovnanie obratu zvoleného obdobia ( Obrat ) s obratom za predchádzajúci rok ( Obrat R-
1) s výraznením rozdielov a grafickým zobrazením za každý mesiac

 Zobrazenie jednotlivých predaných produktov kategórii odberateľov 



 Porovnanie obratu, marže a marže v % za každého sprostredkovateľa s grafickým 
zvýraznením rozdielov

 Mesačný vývoj obratu zvoleného obdobia s predchádzajúcim so zobrazením mesačných 
rozdielov

 Porovnanie obratu produktových skupín so zobrazením mesačných rozdielov graficky a v 
tabuľke



e. Prijaté objednávky a predaj

Štatistika BI zobrazuje rozdiel medzi prijatými objednávkami od odberateľov a  
predajom. Zobrazené údaje pomáhajú analyzovať rozdiely a príčiny. Rozdiely sa 
dajú zobraziť za odbytové strediská, nákladové strediská, sprostredkovateľov, 
odberateľov, produkty ( skupiny, podskupiny, špecifikácie, skladové karty ) až na 
konktrétnu zákazku, ktorá nebola celá expedovaná odberateľovi.

 Porovnanie prijatých objednávok s predajom za jednotlivé roky a mesiace .

 Porovnanie prijatých objednávok s predajom za obchodné strediská a nákladové strediska s 
mesačným zobrazením 



 Porovnanie prijatých objednávok s predajom za produktové skupiny , podskupiny a skladové karty  s 
mesačným zobrazením rozdielov

 Zobrazenie rozdielov medzi prijatými objednávkami a predajom za jednotlivé skladové karty so 
zobrazením rozdielov na odberateľov

 Zobrazenie rozdielov na odberateľov za produktové skupiny a skladové karty s mesačným 
zobrazením  rozdielov



 Rozdiely za sprostredkovateľov  s rozpisom podľa odberateľov  s mesačným zobrazením  
rozdielov

 Zobrazenie rozdielov medzi prijatou objednávkou a predajom podľa zákaziek



f. Nákup

Pracovníci zodpovední za nákup alebo výrobu sa môžu pomocou štatistik BI 
lepšie rozhodovať pri vytváraní nákupných objednávok. Štatistiky zobrazujú 
informácie nielen o nákupe, ale aj o predaji produktov v tabuľkovom aj grafickom 
vyhotovení.

 Zobrazenie ročných a mesačných nákupov za obchodné strediská s percentuálnym 
pomerom za obchodné strediská

 Zobrazenie nákupu za dodávateľov s grafickým zobrazením po mesiacoch a percentuálnym 
pomerom za dodávateľov



 Nákup a predaj za produktové skupiny, podskupiny a špecifikácie  s grafickým mesačným 
zobrazením nákupu a predaja

 Zobrazenie nakúpeného a predaného množstva a nakúpenej sumy za skladové karty



Obsah dokumentu - sklad

a. Vývoj skladových zásob

 Skladová zásoba za odbytové strediská

 Skladová zásoba za skupiny, podskupiny a špecifikácie

 Skladová zásoba za skladové karty

b. Ležiaky

 Ležiaky za strediska odbytu

 Ležiaky za skupiny, podskupiny a špecifikácie

 Ležiaky za skladové karty

BUSINESS INTELLIGENCE (BI) MAGIC - Sklad

Štatistiky BI pre sklad sú zamerané na vývoj zásob a ležiaky  za skupiny, podskupiny, 
špecifikácie a jednotivé skladové karty. 

a. Vývoj skladových zásob

 Skladová zásoba za obytové strediská rozdelená podľa skupín, mesačný vývoj zásob, 
minimálna a maximálna hodnota zásob



 Zobrazenie mesačného vývoja skladových zásob so zobrazením priemernej mesačnej zásoby a TOP 10 
skupín s najväčšou zásobou

 Skladová zásoba za skupiny, podskupiny a špecifikácie so zobrazením priemernej mesačnej zásoby a 
minimálnej a maximálnej zásoby

 Skladová zásoba za skladové karty s mesačným zobrazením množstva a sumy zásob



b. Ležiaky

Sledovanie ležiakov cez štatistiky BI je jednoduché a prehľadné. V štatistike sa 
nastaví päť časových intervalov, za ktoré budú ležiaky sledované. Okrem 
množstva a hodnoty ležiakov je zobrazený posledný dátum príjmu alebo výdaja 
zo skladu.

 Zobrazenie množstva a sumy ležiakov za jednotlivé obchodné strediská s rozdelením podľa 
časových intervalov

 Zobrazenie ležiakov za skupiny, podskupiny a skladové karty za jednotlivé časové intervaly



 Zobrazenie ležiakov za skladové karty, so zobrazením dátumu posledného pohybu.



ADRESA KONTAKTY

Sango s.r.o.
M.R. Štefánika 73
010 01 Žilina

Telefón: +421 696 850 173
Email: sango@sango.sk

Dôveru v IS MAGIC našli:
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